PHIẾU ĐĂNG KÝ THI TOEIC - Liên 1
(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây)
Tên đơn vị/ tổ chức đăng ký dự thi:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - CFL.EDU.VN

Ghi rõ họ
tên, ngày
sinh, số
CMND vào
mặt sau ảnh
3x4cm, chụp
không quá
03 tháng

Họ tên thí sinh:
(Chữ IN HOA)
Ngày sinh:

Giới tính:

Nam

Nữ

Mã SV:

Số CMND:

Số Hộ chiếu:

Số di động:

Số điện thoại khác:

Địa chỉ liên hệ:
Email:
Nơi công tác:

Nghề nghiệp:
Mục đích tham dự thi:
Đã thi TOEIC:

Đánh giá trình độ

Chưa

Ngày thi:

Có

Du học

Xin việc hoặc nâng ngạch

Xét tốt nghiệp

Ngày đã thi gần nhất:
Giờ thi

Địa điểm thi

Ngày trả kết quả

BKHN
Lệ phí thi:

790.000 (Bảy trăm chín mươi nghìn đồng)

Ký, ghi rõ họ tên

Ngày đăng ký:

(Thí sinh viết bằng chữ
thường, có dấu)

Đặc điểm nhận dạng của thí sinh:
Ghim bản foto CMND của thí sinh.
(Chú ý, bản foto CMND phải có đủ mặt trước và mặt sau)

Cán bộ làm thủ tục ký và ghi rõ họ tên:

CFL.EDU.VN - 04.3868.2445

Trung tâm Ngoại ngữ CFL - ĐH Bách Khoa Hà Nội

info@cfl.edu.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI TOEIC - Liên 2
(Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào tất cả các mục dưới đây)
Tên đơn vị/ tổ chức đăng ký dự thi:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - CFL.EDU.VN

Ghi rõ họ
tên, ngày
sinh, số
CMND vào
mặt sau ảnh
3x4cm, chụp
không quá
03 tháng

Họ tên thí sinh:
(Chữ IN HOA)
Ngày sinh:

Giới tính:

Nam

Nữ

Mã SV:

Số CMND:

Số Hộ chiếu:

Số di động:

Số điện thoại khác:

Địa chỉ liên hệ:
Email:
Nơi công tác:

Nghề nghiệp:
Mục đích tham dự thi:
Đã thi TOEIC:

Đánh giá trình độ

Chưa

Ngày thi:

Có

Du học

Xin việc hoặc nâng ngạch

Xét tốt nghiệp

Ngày đã thi gần nhất:
Giờ thi

Địa điểm thi

Ngày trả kết quả

BKHN
Lệ phí thi:

790.000 (Bảy trăm chín mươi nghìn đồng)

Ký, ghi rõ họ tên
(Thí sinh viết bằng chữ
thường, có dấu)

Ngày đăng ký:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DÀNH CHO THÍ SINH
1. Thí sinh phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác khi khai Phiếu đăng ký dự thi và chịu trách nhiệm về các thông tin đã
phạm, thí sinh sẽ bị xử lý theo quy định.

khai. Nếu vi

2. Thí sinh cần đọc kỹ file "Hướng dẫn dự thi TOEIC" trên website iigvietnam.com.vn để hiểu rõ những quy định và cách làm bài thi.
3. Chỉ mang theo CMND/Hộ chiếu bản gốc/Giấy khai sinh + Giấy xác nhận có ảnh (nếu chưa có CMND) và Phiếu đăng ký dự thi vào
phòng thi. Không có CMND/ Hộ chiếu bản gốc tại ngày thi hoặc CMND: ép dẻo, ép lụa, không nguyên vẹn, thông tin không rõ ràng, thí sinh sẽ
không được tham dự thi. Nếu có tư trang và đồ dùng cá nhân, thí sinh phải cất vào nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của
mình.
4. Thí sinh tuân thủ theo hướng dẫn của Giám thị và Nội quy phòng thi, nghiêm cấm lấy thông tin về đề thi dưới mọi hình thức. Thí sinh vi
phạm nội quy sẽ bị lập biên bản và hủy kết quả thi. Thí sinh vi phạm nội quy lần thứ nhất sẽ bị đình chỉ thi TOEIC tại Việt Nam trong thời gian
02 năm. Thí sinh vi phạm nội quy lần thứ hai hoặc có hành vi gian lận nghiêm trọng ngay từ lần thứ nhất sẽ bị đình chỉ thi TOEIC tại Việt Nam
trong thời gian 03 năm. Nếu thí sinh không hợp tác trong quá trình khai nhận hành vi gian lận hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng sẽ bị từ
chối cung cấp các dịch vụ của IIG Việt Nam.
5. Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật dẫn đến không thể ra được kết quả bài thi, IIG Việt Nam sẽ yêu cầu thí sinh thi lại bài thi miễn phí
trong thời gian 07 ngày kể từ ngày thông báo.
6. Trong trường hợp đặc biệt, theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng, IIG Việt Nam có quyền đơn phương thông báo kết quả TOEIC của thí sinh
cho các doanh nghiệp để phục vụ yêu cầu tuyển dụng và hậu kiểm.
7. Kết quả thi TOEIC có giá trị trong thời hạn 02 năm. Nếu muốn cấp thêm phiếu điểm TOEIC (TOEIC Score Report), thí sinh cần xuất trình
CMND/Hộ chiếu, bản photo phiếu điểm gốc, thông tin nơi nhận phiếu điểm (bao gồm họ tên, số điện thoại của cán bộ nhân sự và và địa chỉ
doanh nghiệp), 01 ảnh 3*4 (giống ảnh trên phiếu điểm gốc) cho mỗi bản và làm thủ tục đăng ký trực tiếp tại Văn phòng IIG Việt Nam.

CFL.EDU.VN - 04.3868.2445

Trung tâm Ngoại ngữ CFL - ĐH Bách Khoa Hà Nội

info@cfl.edu.vn

